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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 1 APRIL 1872 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Raadsbesluit 

op den 26sten Maart 1872 te Smilde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 3 APRIL 1872 
 

Wij krijgen geen subsidie, 

Maar toch, wij vieren feest. 

En wie men denkt te krenken, 

Men krenkt zich zelf het meest. 

 

Wij krijgen geen subsidie; 

Wij geuskens bij den Raad; 

Wij hebben ’t ondervonden 

Hoe ’t bedelaars vergaat. 

 

Wij krijgen geen subsidie, 

Wij kroost van d’oude geus; 

Het feest der vrijheid vieren, 

Wat weelde! is de leus. 

 

Wij krijgen geen subsidie 

En daarmeê is het uit; 

Verkondt het op de daken 

Vereeuwigt dat besluit! 

 

Wij krijgen geen subsidie; 

Nog nooit heeft de Achtbre Raad 

Zoo’n wijs besluit genomen; 

Zoo edel, zoo cordaat. 

 

 

 

Wij krijgen geen subsidie 

Voor ’t feest van 1 April. 

U, Heeren, lijkt een Alva, 

Een Alva zonder bril. 

 

Wij krijgen geen subsidie 

Voor ’t feest van ! April; 

Maar toch wij zullen ’t houden, 

Trots wie niet mee doen wil. 

 

Wij krijgen geen subsidie. 

Waait, vlag en wimpel, hoog! 

Nog hooger dan te voren 

Waait uit voor ieders oog. 

 

Wij krijgen geen subsidie; 

Wij vieren nogtans feest, 

Ook zonder raadssubsidie, 

Ja, zonder die nog ’t meest. 

 

Wij krijgen geen subsidie, 

’t Is vruchtloos aangeklopt; 

Toch heeft het oude Holland 

Jong Holland eens gefopt. 

 
Smilde 27 Maart 1872. 

Een kleintje, maar die nooit groot wordt. 

Zie No. 55 van dit blad. 

De Feestcommissie te Smilde 

maakt bekend aan de inschrijvers dat voor de BIJEENKOMST aan den avond van 1 April 

toegangskaarten te verkrijgen zijn voor leden van hun gezin bij den Heer H.C. PRINS à f 0.50. Voor 

niet-Inschrijvers is de toegang opengesteld à f 1.- de persoon. De Inschrijvers hebben toegang op 

vertoon van eene personele kaart, die aan huis bezorgd zal worden. 

Verkooping van 

best gewonnen Hooi, 

op vrijdag 5 April a.s., ’s namiddags 4 uur, in de schuur van het huis, bewoond geweest 

door de Wed. ENGBERT JONKERS bij de Veenhoopsbrug te Smilde, 

A.J.C. TELLEGEN, Notaris. 

 


